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วิสัยทัศน์ : องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านงานบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจยั ก้าวไกลสู่สากล
อัตลักษณ์ : งานบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เอกลักษณ์ : องค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ

Mr. Marc Pelletier จาก Schneider Electric Thailand เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ให้การต้อนรับ
Mr. Marc Pelletier, Schneider Electric Thailand and Laos Country President และคณะผู้บริหาร
บริษัท Schneider Electric Thailand ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ โดยหลังจากการกล่าวต้อนรับโดย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม รักษาการแทนผูอ้ ํานวยการสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ได้นําเสนอกิจกรรมความร่วมมือของสถาบันฯ
ไทย-ฝรั่งเศส กับบริษทั Schneider Electric Thailand ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้นําเยีย่ มชม
ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติ ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน (Renewable Energy
Research Centre) และฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน
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พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ครูชา่ งเชื่อม (Schweiβlehrer)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 703 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี รักษาการแทนรองผู้อํานวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธเี ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร“ครูช่างเชื่อม (Schweiβlehrer)” ซึ่ง
เป็นหลักสูตรใหม่ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูช่างเชื่อมให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมในระดับสากล (IWS) และเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านงานเชื่อม ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และระดับสากล เริ่มการอบรมระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม
2557 รวมเวลาทั้งหมด 9 สัปดาห์
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พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร (Diploma) ของสถาบันการเชื่อมสากล (IIW)
หลักสูตร IWE รุ่น 9 รุน่ 10 และ IWS

กิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ
โดยการจัด
ฝึกอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีงาน
เชื่อม ให้กับ
หน่วยงาน
ภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาการแทนผู้อํานวยการ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน เป็นประธานในพิธีปดิ การฝึกอบรมและ
มอบวุฒิบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร International Welding Engineer (IWE) รุน่ 9
รุ่น 10 และ International Welding Specialist (IWS) ซึ่งจัดให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึง่ ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นบุคลากรจาก วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 44 คน
โดยมีพิธีมอบวุฒิบัตรสําหรับผูท้ ี่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 703 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2557 ณ ห้องประชุม 218-219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ได้มีพิธมี อบ Diploma ของ
สถาบันการเชื่อมสากล (IIW) แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร International Welding Engineer รุ่น 9 รุ่น 10
และ International Welding Specialist (IWS) ซึ่งจัดขึน้ โดยสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding
Institute of Thailand)

พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Welding Instructor (Schweißlethrer)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รักษาการแทนผูอ้ ํานวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส พร้อมด้วยผู้บริหาร
ของสถาบัน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรพร้อมทัง้ ให้โอวาทแก่ผู้
เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Welding Instructor (Schweißlethrer) จํานวน 16 คน ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้สิ้นสุดระยะเวลาในการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วและสามารถที่จะได้รับ
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมจาก สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
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บุคลากรสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส นําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37

นายพงษ์ศิริ มุง่ พร และนายบุรินทร์ ยอดวงศ์ วิศวกรฝ่ายวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส เป็นตัวแทนของคณะวิจัย ไปนําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครัง้ ที่ 37 The 37th
Electrical Engineering Conference (EECON-37) ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด
จ.ขอนแก่น จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) DC-Electronic load using a two-phase Interleaved PFC Boost Converter โดย นายพงษ์ศิริ มุ่งพร
(รูปซ้าย) เป็นผูน้ ําเสนอ ซึ่งนําเสนอวงจรอิเล็กทรอนิกส์โหลดแบบที่มีการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (PFC) หลักการ
จะขึ้นอยู่กับการใช้ตวั ต้านทานคงที่กําลังสูงและสวิตซิ่งคอนเวอร์เตอร์ดงึ พลังงานจากเอซีกริดและส่งไปยังดีซีบัสที่มีตัวต้าน
ทานคงที่ตอ่ ขนานอยู่กับคอนเวอร์เตอร์ที่นํามาทดสอบ (CUT) เมือ่ กําลังไฟฟ้าจาก กริดเท่ากับกําลังไฟฟ้าที่ CUT ค่า
กําลังไฟฟ้าจะเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากําลังไฟฟ้าจาก CUT สามารถปรับได้ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วงจรบูสต์
คอนเวอร์เตอร์ชนิดเหลื่อมกระแสสองเฟส ทํางานในโหมดกระแสต่อเนื่อง เพื่อลดกระแสกระเพื่อมทางด้านเข้า ใช้ตัวควบคุม
แบบพีไอ (PI) ควบคุมลูปในและใช้ตัวควบคุมแบบแบน (Flat) ควบคุมกําลังไฟฟ้า โดยประมวลผลแบบเวลาจริงผ่านการ์ด
ควบคุมดีสเปซ 1104 การทดลองกําลังไฟฟ้าพิกัด 1000 วัตต์ ที่แรงดันเอาท์พตุ 200 โวลต์และมีค่าตัวประกอบกําลังใกล้1 ผล
การทดลองที่ได้รับมีประสิทธิภาพและระบบที่นําเสนอเป็นที่นา่ พอใจ
2) A two-phase interleaved boost PFC converter with
flatness based control โดย นายบุรินทร์ ยอดวงศ์ (รูปขวา) เป็นผู้นาํ เสนอ ซึ่ง
นําเสนอแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้าทีด่ ึงกําลังไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อแก้ไขค่าตัว
ประกอบกําลัง (PF) และส่งไปขับโหลดไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้วงจรบูสต์คอนเวอร์
เตอร์ชนิดเหลื่อมกระแสสองเฟสเพื่อลดกระแสกระเพือ่ มของกระแสไฟฟ้าทางด้านเข้า
คอนเวอร์เตอร์แต่ละเฟสทํางานในโหมดกระแสต่อเนื่อง ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ (PI)
แบบอะนาลอกสําหรับการควบคุมลูปกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนีย่ วนํา และใช้ตัวควบคุม
แบบแบน (Flat) ควบคุมลูปแรงดัน การควบคุมลูปแรงดันจะประมวลผลแบบเวลา
จริงผ่านการ์ดควบคุมดีสเปซ 1104 การสูญเสียกําลังไฟฟ้าในระบบจําลองตัวต้านทาน
เสมือนที่ต่อขนานอยู่ที่ขาเข้ากับคอนเวอร์เตอร์ โดยใช้ทฤษฎีของ Lyapvnov ผลการ
ทดลองคอนเวอร์เตอร์สามารถจ่ายกําลังไฟฟ้าพิกัด 1000 วัตต์ ที่แรงดันเอาต์พุตคงที่
200 โวลต์ และมีค่าตัวประกอบกําลังใกล้ 1
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บุคลากรสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส นําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

นายบุรินทร์ ยอดวงศ์ วิศวกร ฝ่ายวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส นําเสนอผลงานวิจัยใน
งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Technical
Education and The 2nd International Conference on Technical Education) หัวข้อเรื่อง “Engineering and Technical
Education” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องที่ 5 ห้อง 4A07 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) เรื่อง อินเวอร์เตอร์สามเฟส สําหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ : 3-phase Inverter for Solar Panel ซึ่งเป็นการนําเสนอการ
ควบคุมอินเวอร์เตอร์สามเฟสสําหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 1.2 kW ซึ่งมีแรงดันขาเข้าสามารถเปลีย่ นแปลงอยู่ในช่วง 100 ถึง
200 V โดยเมือ่ แรงดันอินพุตเปลี่ยนแปลงอาจทําให้ค่าแรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์สามเฟสมีค่าไม่คงที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างวงจร
และทําการควบคุมแรงดันขาออกให้มีค่าใช้งานคงที่เท่ากับ 80 V ซึ่งจะถูกแปลงให้มีศักดิ์สูงขึน้ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป ซึง่ ในงานวิจัย
นี้ทําการควบคุมทําโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM เป็นตัวประมวลผล ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมสามารถ
ควบคุมอินเวอร์เตอร์ให้มีแรงดันขาออกให้มรี ะดับคงที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เรื่อง วาวล์ควบคุมอัตราการไหลราคาประหยัดสําหรับชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิง : Low-Cost Flow Control Valve for
Fuel Cell Demonstration Set งานวิจยั นี้เป็นการสร้างต้นแบบวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอากาศที่ไหลผ่านเซลล์เชื้อเพลิงใน
ราคาประหยัดโดยการออกแบบจะใช้ชุดโซลินอยด์วาล์วสี่ตัวในการควบคุมอัตราการไหลโดยวาล์วแต่ละตัวจะต่ออนุกรมกับวาล์วปรับ
ลดอัตราการไหลแบบปรับด้วยมือและทําการควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าวาล์วที่สร้างขึน้ สามารถใช้
งานได้ดีโดยการทํางานจะสามารถควบคุมอัตราการไหลได้ 16 ระดับและมีค่าผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเต็มสเกลซึง่ เพียงพอใน
การใช้ร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิง

External Audit ISO 9001:2008

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และได้รับการต่ออายุใบ Certificate เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม 2555 จากบริษทั ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟซิสเท็มส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึง่ ในปี 2557 สถาบันฯไทย-ฝรัง่ เศส ได้เข้ารับการตรวจติดตาม
เพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 (Surveillance Visit) ครั้งที่ 5 กับ
บริษัท ยูไนเต็ต รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยผู้ตรวจ
ติดตามคือ คุณฐาปนันท์ พุทธา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งมีผลการ
ตรวจติดตามโดยมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้

จัดทําโดย สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
คณะที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
รศ.ศิริพร ดาวพิเศษ

กองบรรณาธิการ นางวิภาวดี ศรีมณีชัย
นางสาวธนพร สมมัจฉา
นางสาวอัชณี ซาอุรัมย์

นายอนุชิต ยังสืบตระกูล
นายศุภการ เมฆขยาย

